30. Bluff med skenoption
Jag tvingades den 3 december 1993 underteckna ett avtal för att förhindra att
Sparbanken fullföljde utpressningskonkursen mot System 3R Holding AB, se avsnitt 25.
Till detta avtal hade fogats en option riktad till Sparbanken. Jag hade inte i något
avseende medverkat till denna option, den var för mig ett stort frågetecken. Det påstods
att mitt ombud skulle ha upprättat optionen, men denne förnekade all inblandning.
När jag ställde frågan till bankledningen om vilka avtal som fanns och som reglerade
denna ”ägarförändring” i System 3R-koncernen fick jag svaret den 15 november 1994
(se avsnitt 25 bilaga 12), citat:
”Två avtal träffades den 3 december dels mellan Sparbanken Sverige AB, Håkan
Nordquist, Nordbanken och Företagskapital AB, dels mellan Er, Håkan Nordquist och
Företagskapital AB/Småföretagarfonden. Genom dessa avtal är en slutlig uppgörelse
träffad mellan Er och banken.”
Notera att här finns ingen hänvisning till någon option, utan banken förutsatte att jag
kände till det s.k. hemliga avtalet. I det gavs inte något utrymme för en option då Håkan
Nordquist och Företagskapital skulle förvärva samtliga aktier i Holding direkt från mig.
I min tvist med Sparbanken lämnade deras ombud i en inlaga den 12 september 1996
följande svar vad avsåg aktierna i Holding, citat:
”Banken har tidigare vitsordat att, sedan lånet till Holding skrivits av vid årsskiftet
1993/94, aktierna inte längre utgjorde säkerhet för något lån och kunde därför
återställas till Ramsbro. Aktierna låg i depå hos Banken och hade således kunnat
avhämtas av Ramsbro om han så önskade.”
Inte heller här fanns hänvisning till någon option. Något måste var sjukt med denna
option som omfattade 90% av aktierna i Holding, som jag ägde och som låg i depå.
Håkan Nordquist och Företagskapital hade ju den 28 januari 1993 intygat att jag biträtt
deras förvärv av samtliga aktier i Holding. Det skulle innebära att dessa aktier hade
förvärvats den 28 januari 1994, men utan att det hade tecknats något förvärvsavtal med
mig. Det hela var en papperskonstruktion. Se avsnitt 29 bilaga 20.
På något sätt var Lars-Ove Håkansson, som ansvarig för Sveatornet, inblandad som
”målvakt” för en skenoption som Bankledningen i Sparbanken Sverige inte kändes vid.
Den 21 februari 1994 påropade Sveatornet som ombud för Sparbanken optionen som
inte fanns. Påropet gällde 450 aktier som fortfarande låg i depå hos banken (ej
pantsatta). För dessa erlade Sveatornet 1 kr uppklistrad på deras brevpapper. Se bilaga
Genom ett aktieöverlåtelseavtal från den 25 februari 1994 ”förvärvade” dotterbolaget,
System 3R International AB, moderbolaget System 3R Holding AB, vilket i sig är olagligt,
citat: ”450 st aktier, utgörande 90 procent av samtliga aktier till System 3R International
för en köpeskilling om en krona”, se bilaga 21 Aktieöverlåtelseavtal.
Den 10 september 2003 fick jag äntligen till stånd ett möte med Håkan Nordquist på
villkoret att jag accepterade ”ingångna avtal”. Under mötet avslöjade Håkan stolt att han
själv hade upprättat optionen till Sparbanken. På det här mötet föll flera pusselbitar på
plats. Jag markerade för Håkan att han låg bakom en konspiration. Han lämnade mötet i
ett vredesutbrott då han inte kunde försvara sitt bedrägliga beteende med skenoptionen.
Mötet bekräftade att optionen var en skenoption upprättad av Håkan Nordquist
personligen. Syftet var att bluffa mig och utnyttja Sveatornet som ”målvakt” för att dölja
att han låg bakom stölden av mitt System 3R Holding AB. Håkan följde sin modell som är
att gömma sig bakom andra för att han själv ska gå fri. Från mig kommer dock Håkan
Nordquist aldrig att gå fri från innan han gör rätt för sig. Fortsättning följer.
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